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A HISTÓRIA DE UM MILITAR
PLANTONISTAS (Sasar)

O relato se encontra em Lucas 7.1-10. Leia na sua Versão
favorita do Novo Testamento. É o registro do encontro de
um militar com Jesus Cristo. Diz o Novo Testamento que
era um capitão do Exército Romano, membro das forças
de ocupação da Palestina. Tinha o posto de centurião, homem que tinha sob seu comando tropas de elite, sendo
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Domingo 06

Pastoral da Adoração: Coro El Shadday, Coro Juvenil, Louvor Jovem, Mulheres Cristãs em Adora-

ção, Equipe de Louvor, Grupo Kinereth, Grupo Le Sorelle, Camerata, Oficinas.
Pastoral da Proclamação: CB em Boa Vista em Pedrão, CB em Pedrão, FMB da Gamboa de Baixo, Igreja Chinesa, Capelania em Hospitais e Casas de Detenção, Ministério “Portas Abertas” ,
Cursos, Celebração da Proclamação (2º domingo)
Pastoral do Discipulado: Escola Bíblica Dominical, Organizações Missionárias, Encontros com
Cristo, Congressos, Vivências, Ministério Mãos e Vidas, Cursos; Celebração do Discipulado (5º
domingo)
Ministério da Juventude: Culto da Juventude (1º Sábado), Acampamentos, Noite da Juventude (3º
domingo), Discipulado de Jovens (5ª feira, 19h), Discipulado de Adolescentes (domingo, 14h30)
Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes, Eventos,
Jornadas de Oração; Celebração da Comunhão. (4º domingo)
Pastoral do Serviço: Projeto Sião em Ação, Impactos Socioevangelísticos, Cursos; Celebração da
Solidariedade (5º domingo)
Pastoral da Administração: Assembleias Gerais e Regulares, Conselho Administrativo, Tesouraria,
Patrimônio, Manutenção. Recursos Humanos, Tecnologia da Informação.

eles mesmos considerados os melhores homens do Exército Imperial de
Roma.
O Novo Testamento fala em seis desses oficiais, e todos são respeitáveis. Este capitão, no entanto, o comandante da tropa baseada em
Cafarnaum, tem algo de especial na sua personalidade. Há algumas
coisas que o diferenciam dos outros mencionados nas páginas do Novo Testamento. Uma primeira é sua atitude pouco comum para com o
seu escravo. Sim, tinha ele um escravo (aliás, a história é, na realidade, sobre seu escravo) que estava enfermo. Aqui temos, portanto, um
dono de escravo, numa época em que escravos eram apenas bens descartáveis, mas este militar tinha uma grande preocupação com o seu
servo. Ele enfrentaria, mesmo, qualquer dificuldade para salvá-lo.
Outro fato a observar é que ele era profundamente religioso. Apesar do seu posto, era humilde. Era comandante da Companhia Independente de Polícia da cidade de Cafarnaum, na Galileia, e se sentia
indigno de ir a Jesus Cristo. Pediu, até, a interferência das autoridades
civis judaicas, os vereadores (chamados na época os anciãos).
Observe-se, ainda, que era homem de uma extraordinária fé. Verificamos, ainda, na história deste militar, três determinantes de significativa importância. Será o objeto de nossa reflexão. A primeira delas é
a expressão por ele usada: “Não sou digno”.
“NÃO SOU DIGNO” (Lucas 7.6). A expressão usada foi, “... não sou
digno de tanta honra...”, ou como diz outra versão, “Não sou digno de
que entres debaixo do meu telhado”. Apesar de ser tido em alta estima
pelas autoridades civis e religiosas dos judeus, ou seja, daqueles que
estavam subordinados, os que tinham sua terra ocupada, eles tinham
esse homem em alto respeito e consideração.
Ele não se considera digno de receber a Jesus em seu lar. Faz, até,
uma certa resistência; é humilde, já o dissemos, mas Jesus o declara
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digno, perfeita e plenamente digno, nas Suas palavras “Nunca entre
todos os judeus de Israel encontrei um homem de fé como este. (v.9). O
ex-diretor da Polícia Federal
americana (FBI), J. Edgar Hoover, afirma ter observador, como diretor
daquela agência, muito tipo de gente, e disse que o mais sábio, o mais
competente, o mais confiável era também o primeiro a ser humilde. Esse
homem é forte, digno, porque é humilde (cf. Provérbios 3.5).
Nossa dignidade é algo essencial, não acidental. Somos dignos por
causa de nossa criação divina; é transcendental por vocação tal dignidade. Sim, somos chamados à salvação, por isso que somos declarados
dignos pelo Senhor. E mais: nossa dignidade é sobrenatural por causa
do novo nascimento em Jesus Cristo.
O ser humano, então, é uma criatura que tem raízes na ordem natural. Ninguém o nega, ninguém nega que a nossa constituição química é
idêntica à dos outros organismos, e, com diferença de proporção, a mesma da natureza e do solo onde pisamos. A Bíblia até exclama, “de um
modo tão admirável e maravilhoso” fomos formados (Salmo 139.14). E,
realmente, tanto a ciência quanto a Bíblia Sagrada concordam que o ser
humano é a coroa da criação. E isso porque é uma criação especial de
Deus (Gênesis 1.27).
Ora, criado por
último, o ser humano veio coroar toda a obra criada. Possuindo uma
natureza racional, moral e emocional, fomos criados à imagem espiritual do Deus Eterno. Somos dotados de uma vontade independente e inteligente, somos responsáveis pelo que escolhemos, e também responsáveis diante de Deus pelos nossos atos, como ensina a Escritura (cf. Gênesis 3.9ss).
Aliás, a dignidade do ser humano está descrita no Salmo 8, salmo
que foi lido quando os astronautas chegaram à Lua pela vez primeira. O
Salmo diz, “Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em
toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus!” v.1). E mais adiante,
nos versos 3 a 6 faz um destaque. Peço que leia na sua Bíblia. É assim
que a Bíblia descreve você.
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Outras...
Encontros de Oração

(1) Segundas-feiras, 19h
(2) Quartas-feiras, 7h, patrocínio do Corpo Diaconal.
(3) Quartas-feiras, 19h, Estudo Bíblico e Oração.
(4) Quintas-feiras, 10h,Culto de Oração pela Família.
(5) Quintas-feiras, 19h30, Núcleo de Apoio à Família

(NAF).

Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta sexta

feira, dia 04/09 às 15 horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Telefones: 3336-4299;
99274-6738; 9.8814-1144.

Ministério Portas Abertas. Solicita pessoas que
doar suas férias parcialmente ou não como
rias neste abençoado ponto de pregação e
selhamento. Dedique uma hora, um ou
expedientes.

possam
voluntáacondois

22º Congresso Nacional da TerceiHorário de AtendiPr. Walter Santos Baptista
pastor@igrejabatistasiao.org.br

3ª feira (15h - 17h30);
5ª feira (10h - 11h30);
Domingos (17h30 - 18h15)
(fineza agendar)

Pr. Epímaco Marcos Nery Gonçalves
proclamacao@igrejabatistasiao.org.br

2ª feira (14h - 18h)
3ª feira (14h - 17h)

Profª Ariete Martins Rodrigues Baptista
discipulado@igrejabatistasiao.org.br

3ª feira (14h - 18h);
5ª feira (09h30 - 12h)

Tesouraria
ibsiao68@gmail.com

2ª feira (14h - 18h);
3ª a 6ª feiras (8h - 12h; 14 - 18h)

Profª Quésia Meneses de Lima Pires Silva
projeto@igrejabatistasiao.org.br

3ª e 5ª feiras (14h - 17h)
4ª (13h - 17h)
2ª e 5ª feiras (14h -18h) Visitação
3ª feira (14h - 18h)
4ª feira (15h - 16h30)

Dc. Eudes Alves de Santana
comunhao@igrejabatistasiao.org.br

2ª e 3ª (13h - 17h)

Prof. 4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h)
GeJaqueline
secreta-

M.M.
3ª, 5ª e 6ª feiras (14h - 20h30)
dália Dória Sábados (16h - 20h)
Pereira Santos

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras (8h - 12h; 14h - 18h)
4ª (13h - 17h)
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e nos encarregou da palavrada reconciliação [com a eternidade]”.
Pois é; esse é o fato central da nossa fé em Cristo. Não precisamos tentar compreender os mistérios da encarnação (cf. João
1.14; 1Timóteo 3.16; Filipenses 2.5-7). Nunca vou entender, talvez na glória eterna, como foi possível Deus encarnar-se.
Não é preciso tentar compreender isso para perceber que Jesus
Cristo é singular. Mas foi o que aconteceu com aquele militar,
capitão da força policial em Cafarnaum. Em Cristo, ele viu o perfeito caráter de Deus; em Cristo, ele viu Deus em operação; ele
viu em Cristo o caminho, e viu a verdade, e viu em Jesus Cristo, a
vida, a plena vida, a vida eterna.
William Gladstone, um pensador, afirmou que “Tudo quanto
escrevo, e penso, e espero se baseia na divindade de Jesus Cristo, a única esperança, a central esperança de nossa pobre e desviada raça humana.” E, na pessoa daquele capitão, vemos o objetivo da fé, e a fé é em Cristo Jesus. Na pessoa de seu servo, o
efeito da fé, a restauração. Por isso, diz o texto bíblico: “Quando
os amigos do oficial regressaram, encontraram o criado completamente curado!” (v. 9b).
É perfeitamente pertinente uma palavra de alento, de encorajamento e de alerta. Isso porque precisamos de Jesus como referencial na vida. Nós nos chamamos cristãos. Cristãos que somos,
precisamos de ser discípulos do Senhor aprendendo sempre, sempre aprendendo. Que ninguém imagine que, por ter atingido determinado patamar na carreira profissional, já tem tudo. Que realizemos o todo da vida no espírito de Jesus Cristo exercendo justiça quando justiça for necessário, mas sempre com amor, como
ensinou São Paulo: “E tudo o que fizerem que seja com bondade
e amor” (1Coríntios 16.14). Até mesmo na hora de dar voz de
prisão, que haja um senso mais elevado de restauração daquele
ser prejudicado pela maldade, pela malignidade que toma conta
deste sistema de coisas. Que Jesus Cristo possa olhar para cada
um dos queridos leitores e dizer “Não, você é perfeita e absolutamente digno”, porque dessa dignidade já somos herdeiros naturais”.
E isso.

Seu Pastor

“O cristão vive não em si mesmo,
mas em Cristo e no próximo.
De outro modo, ele não será um
cristão.”
Martinho Lutero

É descrita, ainda, essa dignidade nossa em termos de um
relacionamento especial, um relacionamento muito particular
com Deus, que torna o ser humano o que é, o que você é.
É preciso crer, então na bondade essencial da pessoa
humana; é preciso crer na sua dignidade. É preciso crer na
nossa dignidade. É preciso crer na nossa dignidade de progresso moral e espiritual, e na nossa capacidade de
amar e de servir. E foi precisamente isso o que Jesus Cristo
viu naquele militar que O procurou.
Outra observação a ser feita está nos versos 7 a 9. Ele
falou a Jesus assim: “Diz apenas uma palavra” (v. 7a).
“Diz apenas uma palavra” (Lucas 7.7a)
O capitão sequer pensava em Jesus ir ao seu lar. Nem
passou pela sua cabeça. De Jesus, ele só queria uma palavra. E já bastaria!
A fé é fundamental ao evangelho de Jesus Cristo. Sem
ela, não se pode ter uma verdadeira perspectiva evangélica
a ser aplicada ao nosso quotidiano, às nossas dúvidas, e
aos sofrimentos até. Para o cristão, a fé não é aceitação intelectual de uma teoria. É obediência, é adesão, é atitude, é
levar Deus a sério. É completa confiança em Jesus Cristo.
Ele, sim, objeto da fé de quem se intitula cristão.
A autêntica fé compromete aquele que se chama cristão; a verdadeira fé compromete-o totalmente, unindo-o de
modo absoluto, resoluto e arrebatador ao coração de Deys.
Não foi Jeremias, o profeta, que disse: “Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir”? (Jeremias 20.7a).
A fé tem seus efeitos. É uma nova visão do mundo.
Quando você tem fé, vê o mundo diferentemente, com outros olhos. Talvez com outros óculos. Não mais as lentes
escuras em que tudo aparece tenebroso. Agora, você tem
uma nova ótica, uma nova perspectiva. Pela fé, você tem
uma nova visão da História, e porque, como cristão, estamos
pessoalmente engajados na História da Salvação da sociedade e do indivíduo humano, você tem, até, uma nova visão
de si mesmo nesse extraordinário plano divino para os séculos.
Continuando a nossa reflexão, outra relevante determinante surge. Logo no comecinho da história, está dito que
aquele oficial ouviu falar de Jesus.
A PESSOA DE CRISTO (Lucas 7.3a)
O militar ouvira falar de Jesus Cristo. Era Jesus uma
figura singular na História humana. Não é sem razão que a
própria História está dividida em “antes de Cristo” e “depois
de Cristo”. Só uma figura ímpar poderia marcar o tempo de
tal maneira. Na palavra de São Paulo há uma felicíssima
expressão que diz, “Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo” (2Co 5.19, ARA).
Observem: Deus estava em Jesus Cristo reconciliando
nós mesmos com Seu coração. E continua São Paulo, “não
imputando aos homens as suas transgressões [os pecados];
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Ministério Pastoral

Calendários Provisórios

Setembro
Dia 02 - Culto de Oração Online
Dia 06 - Culto Online
Dia 09 - Culto de Oração Online
Dia 13 - Culto Online
Dia 16 - Culto de Oração Online
Dia 20 - Culto Online
Dia 23 - Culto de Oração Online
Dia 27 - Culto Online
Dia 30 - Culto de Oração Online

Ramos Santos de Araújo, Gerson
Costa Prates
04/09 - Delano Coelho Brito, Everardes Batista da Silva, Maria Lucivone
Miranda Ramos
05/09 - Luzia Brito dos Santos, Jaqueline Pereira Santos, Fernanda
Jesus da Silva, Lúcia Maria Sena
Barbosa dos Santos, Jefferson Bonfim dos Santos.

Quarta-feira, 19h;
Domingo, EBD — 9h30; Culto online —10h

YouTube

(Igreja Batista Sião - Salvador)
Link do canal em:
www.igrejabatistasiao.org.br

Oremos por: Abigail A. Pimentel,

Adalberto S. de Souza, Ademildes
Pastoral do Discipula- D. Cruz, André Paim Rocha, Antonio
do
dos Santos, Ary Silva, Cleber S. SouMCM. - Atividades no Whatsapp.
za, Creuza Silva, Aparecida Bueno,
Brasília S. Soares, Camila Santos,
Pastoral da Proclama- Célia Regina Lacerda, Cíntia Maviação
ne C. dos Santos, Mª Nascimento,
Missões. Laborar e Orar pela Cam- Crezilda Mª da Silva, Daniela Alves
panha 2020 de Missões Estaduais
Silva, Dinorá Oliveira Souza, Eliezer
TEMA: “Eu Creio!”
Galvão S. da Silva, Elaine Cristina
ALVO: R$ 15 mil!
de Oliveira Galvão Santos, Enedina
Lisboa, Ivani Lopes, Janice FernanMinistério da Comu- des S. Magalhães, José G. de Alennhão
car, Lívia Freire, Fernanda Alves SilAniversariantes da Semana:
va, José Moreira, José Messias, Jo30/08 - Dulcinea Galvão Correia, sé Roberto Souza Oliveira, JoseneiAndré Luis Mota dos Santos, Pr. de C. de Almeida, Jutahy Pacheco,
Gedeon Duarte
Luana E. de Coelho, Lúcia dos San31/08 - Nilze Lima Álvares, Jamil- tos, José Maria Almeida, Maria Anton Santos Vasconcelos
gélica, Maria das Graças, Maria
01/09 - Edith Gonçalves do Nasci- Máxima dos Santos, Morena Dalva
mento Silva, Suzana da Silva Freire, Coelho, Matheus de Oliveira GalFrancisca Alves Aquino dos Santos, vão, Oneide Coelho, Patricia L. Lima
Waldete Lago Ribeiro, Hely Virgilio Oliveira Silva, Regina Rejane F.
Garcia Caminha da Silva
Santos, Renan, Sônia O. Silva Azeve02/09 - Patrícia Silva Moreira, Sa- do, Soraia S. Caires, Terezinha S.
rai Bastos Melo Almeida, Maria Santos, Vilma Maria Paim Santos.
Enedina da Conceição Damasceno,
Cleonice Baraúna de Oliveira, Val- Pastoral da Adminisquírio dos Santos Lima, Clícia Pe- tração
reira Leão
Sustento da Causa. Os Filhos de Si03/09 - Zulmira Souza Nascimento, ão contribuíram com 97% do OrçaAna Maria Silva Espírito Santo, mento do mês de julho. Bendita fiAdyléa Ribeiro Souza, Ana Carolina delidade!

Boa prática é colecionar a história
da sua Igreja através dos Boletins.
Desejando os Boletins impressos
dos dias 22 de março a 30 de agosto
para sua coleção, contate a irmã
Jaqueline na Secretaria Pastoral.

“RENOVO E UNIDADE”
PALAVRA DE ORDEM
EM 2020!
Podemos ser sua Família
em Salvador?
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